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Sammanfattning 

För att uppnå självförverkligande är det generellt fördelaktigt att vara initiativtagande, 

utåtriktad och pratglad, snarare än tillbakadragen, tystlåten och eftertänksam. Har dessa olika 

personlighetsegenskaper betydelse för människors välmående? Syftet med denna studie var 

att undersöka 1) om personlighetsdraget extroversion-introversion kan förklara 

livstillfredsställelse och känsla av sammanhang (KASAM) hos svenska studenter och 2) om 

KASAM har en modererande effekt på sambandet mellan extroversion-introversion och 

livstillfredställelse. En enkätundersökning utfördes med 163 svenska universitetsstudenter. 

Resultatet av regressionsanalyser visade att extroversion predicerar både livstillfredsställelse 

och KASAM, och att KASAM har en modererande effekt på sambandet mellan extroversion 

och livstillfredsställelse. Vi kan dra slutsatsen att extroverta personer känner högre 

livstillfredsställelse, och att hög KASAM har en modererande effekt på detta samband. Mer 

specifikt, att extroverta personer med hög KASAM, troligen också känner hög 

livstillfredsställelse. Huruvida man är utåtriktad eller tillbakadragen har således betydelse för 

människors välmående. 

Nyckelord: femfaktorteorin, extroversion, introversion, känsla av sammanhang, 

livstillfredsställelse 
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Kan personlighetsdraget extroversion-introversion förklara livstillfredsställelse hos svenska 

studenter? 

Varje människa är unik. Samtidigt lever vi människor i samhällen med olika 

idealbilder för hur man ska vara - hur den lyckade människan ska vara. Bilden av den lyckade 

människan skiljer sig över tid och mellan kulturer. I den västerländska samtida kulturen får 

kollektivet stå tillbaka i allt högre grad, detta för att individen ska kunna blomstra i 

självförverkligande och uppnå sin fulla potential (Stenberg, 2011). Bakgrunden till detta står 

att finna i samhällets individualisering som har skapat en ökad frihet och ett större 

handlingsutrymme för människor. Denna frihet kan på samma gång upplevas krävande för 

vissa individer då de tvingas till ett ökat självständigt handlande. Självförverkligandets mål 

ser såklart olika ut från person till person, likaså medlen för att uppnå självförverkligande, 

men generellt är vissa personlighetsegenskaper viktiga för att kunna hantera samhällets 

sociala villkor (Gillberg, 2010). I ett allt mer komplext socialt landskap, där givna 

gemenskaper ofta är upplösta, är det fördelaktigt att vara en initiativtagande person som 

tycker om att träffa nya människor och som föredrar att vara i centrum. Det är bra att vara en 

person som är pratglad, utåtriktad och lättsam. Att kunna hävda sig själv och sin åsikt, att ha 

förmågan att marknadsföra sig själv samt att vara socialt dominant är alla egenskaper som 

värdesätts högt idag (Cain, 2012). Studier har visat att pratsamma personer uppfattas som mer 

intressanta och attraktiva (Swann & Rentfrow, 2001) och även mer intelligenta än de som är 

tystlåtna (Paulhus & Morgan, 1997). Tystlåtna personer däremot har färre vänner (Watson & 

Clark, 1997) och har oftast lägre status inom vänskapskretsen (Anderson, John, Keltner, & 

Kring, 2001). Det tycks därmed ha en viss betydelse huruvida man är utåtriktad eller 

tillbakadragen. Har dessa olika personlighetsdrag till och med betydelse för människors 

välmående? Följande studie syftar till att undersöka just detta. 
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Huruvida man är utåtriktad eller tillbakadragen är bara ett av många personlighetsdrag 

vilka man kan förklara människors beteenden utifrån. Människors personlighet kan 

sammanställas på ett flertal olika sätt, men den teori som är dominerande inom 

personlighetspsykologin är femfaktorteorin. Enligt femfaktorteorin har människor olika 

grundläggande personlighetsdrag (Larsen & Buss, 2014) som skiljer personer ifrån varandra 

och som är bestående över tid (Roberts & DelVecchio, 2000). Femfaktorteorin består av fem 

olika grundläggande dimensioner: Öppenhet, Samvetsgrannhet, Vänlighet, Emotionell 

stabilitet, och extroversion (Morizot, 2014) som kommer vara det personlighetsdrag som är 

centralt för vår studie. 

Personer som skattar högt på skalan för extroversion beskrivs som pratglada, aktiva, 

sällskapliga och utåtriktade, och benämns som extroverta personer (Morizot, 2014). De som 

skattar lågt på skalan för extroversion benämns som introverta personer och beskrivs som 

tystlåtna, inåtvända, eftertänksamma och försiktiga (Larsen & Buss, 2014). Vi har därmed 

valt att utesluta gruppen som kan benämnas som ambiverta. Ambiverta personer befinner sig i 

mitten på skalan för extroversion och har både introverta och extroverta drag (Eysenck, 1971). 

I vår studie kommer vi således att använda oss av benämningarna extrovert och introvert för 

att syfta till högre respektive lägre skattning av extroversion. 

Personlighetsdraget extroversion-introversion har, enligt tidigare forskning, betydelse 

för människors välmående. Extroverta personer känner oftast högre välbefinnande och har 

mer positiva känslor än introverta personer (Steel, Schmidt, & Shultz, 2008). De är också 

gladare och mår överlag bättre både psykiskt och fysiskt (Larsen & Buss, 2014). Extroverta 

personer har ett större behov av social stimulans än introverta, och söker sig till sociala 

interaktioner i större utsträckning (Larsen & Buss, 2014). Att extroverta personer söker sig till 

sociala situationer är en delförklaring till att de har mer positiva känslor än introverta, som 

fastän de har ett behov av det sociala inte deltar lika ofta (Srivastava, Angelo, & Vallereux, 
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2008). En studie av Larsen och Ketelaar (1991) visade att extroverta personer har en högre 

reaktivitet till positiva känslor än introverta personer, men i reaktionerna till negativa känslor 

finns ingen skillnad mellan de båda personlighetstyperna. Prestationen i skolan påverkas 

också negativt av ett introvert beteende, liksom prestationen på jobbet. Tillbakadragna 

personer tenderar nämligen att välja arbeten där det krävs mindre kommunikation med andra 

människor, och är dessutom mindre villiga att avancera inom arbetslivet (Daily, 2002). 

Extroverta personer har oftast en positivare inställning till sitt arbete, är mer engagerade och 

har lättare för samarbete än introverta (Larsen & Buss, 2014). I en studie på ungdomar visade 

Weber och Huebner (2015) att hög grad av extroversion har en betydande positiv inverkan på 

fem av livets stora områden. Dessa var tillfredsställelse med familj, vänner, skola, jaget, och 

med levnadsmiljön. Det verkar alltså fördelaktigt inom de flesta områden att ha en extrovert 

personlighet, men det finns undantag. Extroverta personer är mer benägna att ta risker av 

olika slag, medan introverta är försiktigare. Ett exempel är en studie av Lajunen (2001) som 

visade att en extrovert person är mer benägen att vara med i en bilolycka. Men förutom 

riskbeteenden pekar forskningslitteraturen på att det är bra att vara extrovert och mindre bra 

att vara introvert. 

Extroversion är alltså relaterat till både psykisk och fysisk hälsa, men hur kan man 

definiera hälsa? Ett salutogenetiskt perspektiv ser hälsa och sjukdom som två ytterligheter på 

ett kontinuum (Antonovsky, 2005). Detta skiljer sig från det patogenetiska perspektivet som 

ser hälsa och sjukdom som dikotomier - antingen är man sjuk eller så är man frisk. 

Antonovsky menar att likväl som forskare frågar sig varför människor blir sjuka, bör forskare 

fråga sig varför människor håller sig friska. Således vill han, med en salutogenetisk 

infallsvinkel, se var en person befinner sig på skalan mellan frisk och sjuk, för att sedan kunna 

främja utvecklingen mot hälsa. 
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Känsla av sammanhang (KASAM) är sprunget just ur det salutogenetiska perspektivet. 

Begreppet myntades av den redan nämnde sociologen Aaron Antonovsky (1979). KASAM är 

en hållning till livet som består av tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Den första komponenten, begriplighet, uttrycker i vilken grad man upplever 

sin omvärld som strukturerad, ordnad och sammanhängande. Detta i motsats till slumpmässig, 

oordnad och kaosartad. En människa med hög känsla av begriplighet kan ordna och förklara 

händelser i livet, negativa som positiva, på ett förnuftsmässigt sätt (Antonovsky, 2005). 

Hanterbarhet, som är den andra komponenten, innebär i vilken utsträckning man upplever sig 

ha resurser för att möta de krav som man ställs inför, inre såväl som yttre. Krav kan här 

översättas till stressorer vilka vi tvingas möta genom livet. Hanterbarhet handlar just om hur 

väl man klarar av att handskas med dessa stressorer. Den tredje komponenten, meningsfullhet, 

uttrycker i vilken grad man ser utmaningar som värda att engagera sig i. Det handlar om 

motivation till att ta itu med negativa aspekter av livet, såväl som att se de positiva aspekterna 

av livet som meningsskapande och viktiga (Antonovsky, 2005). En stark KASAM kan ses som 

en varaktig psykologisk grund att stå på, vilken är en förutsättning för att klara livets naturliga 

påfrestningar. 

Känsla av sammanhang (KASAM) är relaterat till fysisk hälsa, men framförallt till 

psykisk hälsa hos människor. En litteraturöversikt av Eriksson och Lindström (2005) har visat 

att KASAM är ett bra mått för att predicera hälsa och välbefinnande, och ett bra mått på hur 

väl en person hanterar stressfyllda och utmanande situationer. Ju högre KASAM en person har, 

desto bättre rustad är personen för att möta livets påfrestningar och därmed hålla sig frisk. I en 

studie på universitetsstudenter fann Heiman (2004) att hög grad av KASAM är kopplat till 

olika typer av copingstrategier. En copingstrategi innebär på vilket sätt man väljer att ta itu 

med upplevd stress. De med hög KASAM var benägna att använda en bättre anpassad 

copingstrategi för att hantera upplevd stress än de med låg KASAM. Hög KASAM har också en 
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stark koppling till generell upplevd hälsa (Ebert, Tucker, & Roth, 2002), mental hälsa och till 

hög livstillfredsställelse (Grevenstein & Bluemke, 2015). Dessutom är mindre upplevd stress 

och mer positiva känslor kopplat till hög KASAM, liksom färre fysiska symptom på stress och 

bättre fysisk hälsa överlag (Pallant & Lae, 2002). Hög KASAM är således en förutsättning för 

att uppleva välbefinnande. 

Hur utvecklas då KASAM över tid? Enligt Antonovsky (2005) ger erfarenheterna 

genom barn-och ungdomsåren en provisorisk KASAM, som sedan börjar stabiliseras först i 

vuxenlivet då man tvingas ta ansvar för sig själv och sitt eget liv fullt ut. De personer som 

tidigt i vuxenåren har en stark KASAM kommer troligen öka sin KASAM med åldern, vilket 

även senare forskning styrker (Feldt, Leskinen, Koskenvuo, Suominen, Vahtera, & Kivimäki, 

2011; Hakanen, Feldt, & Leskinen, 2007). Vidare menar Antonovsky att de med låg KASAM i 

tidiga vuxenår troligen kommer ligga kvar på en relativt låg nivå av KASAM genom hela livet. 

Dessa personer har inte den psykologiska grunden att stå på för att klara av livets händelser, 

och därför kommer deras liv ta en negativ utveckling. Senare studier har dock visat motsatsen 

till Antonovskys antagande (Feldt m.fl., 2011; Hakanen m.fl., 2007). Sammanfattningsvis 

verkar alltså känsla av sammanhang (KASAM) utvecklas positivt över tid oberoende av 

tidigare KASAM-nivå. 

Finns det en koppling mellan KASAM och personlighetsdraget extroversion-

introversion? Först och främst kan personlighet, utifrån femfaktorteorin, till stor del förklara 

variansen i KASAM (Grevenstein & Bluemke, 2015; Hochwälder, 2012). Mer specifikt, och 

relevant för vår studie, har man funnit ett positivt samband mellan extroversion och KASAM 

(Feldt, Metsäpelto, Kinnunen, & Pulkkinen, 2007; Grevenstein & Bluemke, 2015; 

Hochwälder, 2012).  

Vi har sett att KASAM har ett starkt samband med fysisk och psykisk hälsa. Den 

fysiska hälsan är relativt enkel att mäta, men hur mäter man den psykiska hälsan? Ett 
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användbart sätt är genom självskattningar. Subjektivt välbefinnande är ett paraplybegrepp för 

självskattad psykisk hälsa. Den består av en affektiv komponent och en kognitiv komponent, 

enkelt förklarat: en känslomässig komponent respektive en tankemässig komponent. Den 

affektiva komponenten kan i sin tur delas upp i två separata delar: positiv och negativ affekt 

där personen får utvärdera sina känslomässiga reaktioner (Pavot & Diener, 1993). Den 

kognitiva komponenten av subjektivt välbefinnande berör en mer tankemässigt dömande 

process av den egna livssituationen och kallas livstillfredsställelse. Diener (1985) menar att 

skattningen för livstillfredsställelse är beroende av en jämförelse mellan vad man har för 

förutsättningar i livet och vad som är en objektiv standard för detta. Livstillfredsställelse som 

mätinstrument fokuserar alltså inte på specifika delar i livet som anses vara viktiga, utan är 

global och övergripande. Bedömningen av livstillfredsställelse tar således hänsyn till 

människors olikheter och personers olika värderingar gällande ett bra liv (Pavot & Diener, 

1993). Diener och Diener (1995) har exempelvis funnit tvärkulturella skillnader i relation till 

livstillfredsställelse. I individualistiska länder skattade man generellt högre på 

livstillfredsställelse utifrån självförtroende. I kollektivistiska länder skattade man generellt 

högre på livstillfredsställelse utifrån hur väl man ansåg sig vara socialiserad i samhället. 

Självskattad livstillfredsställelse är oberoende kulturella värderingar och således ett bra sätt 

att mäta den psykiska hälsan. 

Ett flertal studier (Steel m.fl., 2008) har visat ett samband mellan personlighet och 

livstillfredsställelse. De personlighetsdrag som främst är associerade med livstillfredsställelse 

är neuroticism och extroversion. Låga skattningar på neuroticism innebär en emotionell 

stabilitet, vilket är en viktig förklaring till att känna hög livstillfredställelse. Det har även 

visats att höga skattningar på extroversion har ett positivt samband med livstillfredsställelse, 

vilket innebär att extroverta personer är mer välmående än introverta personer. (Grevenstein 

& Bluemke, 2015; Steel m.fl., 2008). Herringer (1998) gjorde en studie på studenter i USA 
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där han ville se huruvida extroverta personlighetsdrag hade ett samband med 

livstillfredsställelse. De drag som mättes var: aktivitetsnivå, självsäkerhet, intresse för 

spännande aktiviteter, sällskaplighet, positiva känslor, värme och total extroversion. 

Resultatet visade att total extroversion var kopplat till livstillfredsställelse. Det visades även 

att positiva känslor var det som starkast predicerade livstillfredsställelse hos kvinnor. Hos 

män var det främst självsäkerhet som predicerade livstillfredsställelse.  

Sammanfattningsvis är människor med mer extroverta personlighetsdrag mer 

välmående än människor med mer introverta personlighetsdrag. Personlighet tillsammans 

med KASAM kan förklara en stor del av variansen i livstillfredsställelse (Grevenstein & 

Bluemke, 2015). Mer specifikt kan personlighetsdraget extroversion förklara både hög 

KASAM och hög livstillfredsställelse hos personer. Dock finns inga tidigare studier som har 

testat om KASAM har en modererande effekt på sambandet mellan personlighetsdraget 

extroversion-introversion och livstillfredsställelse, vilket vi ser som möjligt utifrån den 

studerade litteraturen. Vidare har studier visat att hög livstillfredsställelse har ett samband 

med socialt stöd (Heintzelman & Bacon, 2014) och att personer i ett förhållande överlag är 

mer tillfredsställda med livet än personer som är singlar (Girme, Overall, Faingataa & Sibley, 

2016). Även KASAM har ett samband med civilstånd, vilket har visat att personer i ett 

förhållande tenderar att ha högre KASAM än personer som är singlar (Hochwälder, 2012). 

Detta står klart enligt tidigare forskning. Dock finns det inte mycket studier med just de här 

variablerna på svenska studenter, och framförallt finns inga studier som har testat om KASAM 

har en modererande effekt på sambandet mellan extroversion-introversion och 

livstillfredsställelse. Med det som bakgrund är vårt syfte att undersöka om personlighetsdraget 

extroversion-introversion förklarar känsla av sammanhang (KASAM) och livstillfredsställelse 

hos svenska studenter. Vår första forskningsfråga är: Kan personlighetsdraget extroversion-

introversion predicera KASAM och livstillfredsställelse? Vår hypotes är att extroverta 
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personer har en högre KASAM samt en högre livstillfredsställelse än introverta personer. Vår 

andra frågeställning är: Har KASAM en modererande effekt på sambandet mellan 

extroversion-introversion och livstillfredsställelse? Vår hypotes är att KASAM har en 

modererande effekt på sambandet mellan extroversion-introversion och livstillfredsställelse. 

Mer specifikt, att hög KASAM stärker sambandet mellan extroverta personer och hög 

livstillfredsställelse. 

Metod 

Deltagare 

Målgruppen för vår studie var svenska studenter. För att samla in data till studien 

genomförde vi en enkätundersökning med ett bekvämlighetsurval på ett universitet i en 

mellanstor stad i Sverige. Vi rekryterade deltagare genom att slumpmässigt välja ut program 

och kurser på universitetet. Totalt gick vi till 6 klasser och frågade om studenterna ville delta i 

undersökningen. Vi fick in totalt 166 enkäter, men fick ett bortfall på 3 enkäter då dessa inte 

var korrekt ifyllda. Det slutliga antalet deltagare bestod således av 163 deltagare, 98 kvinnor 

(60,5 %) och 64 män (39,5 %) i åldersspannet 19 år till 47 år (M = 23.97, SD = 5.41). Av de 

163 deltagarna var 52.8 % singlar, 9,9 % hade barn, 43,8 % bodde ensamma, 6,8 % bodde 

med vän/vänner, 31.5 % bodde med sin partner, 15.4 % bodde med sina föräldrar/förälder, 

och 2.5 % angav ”Annat” som boendeform. Av deltagarna bodde 95.1 % på universitetsorten 

eller i närliggande ort, och bland dessa var 57 % inflyttade på grund av studier. Av deltagarna 

var 34.4 % aktiva inom en förening eller organisation. Ingen ersättning gavs till dem som 

valde att delta. 

Material 

Undersökningen baserades på ett frågeformulär med fyra avsnitt. Formuläret inleddes 

med åtta bakgrundsfrågor: kön, ålder, civilstånd, barn, boendeform, boendeort och om man är 

aktiv inom en förening/organisation på fritiden. Därefter användes tre frågeformulär: 
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Personality Trait Short Questionnaire (BFPTSQ), SOC-13 och Satisfaction With Life Scale 

(SWLS).             

Big Five Personality Trait Short Questionnaire (BFPTSQ). För att mäta 

extroversion använde vi självskattningsformuläret Big Five Personality Trait Short 

Questionnaire. Frågeformuläret mäter fem personlighetsdimensioner enligt femfaktorteorin, 

men vi använde endast den del som mäter extroversion och består av 10 frågor (Morizot, 

2014). Frågorna översattes till svenska med hjälp av vår handledare. Exempel på påståenden 

från formuläret är “Är en ledare och kapabel till att övertyga andra” och “Är timid och blyg”. 

Svarsalternativen på formulärets påståenden bestod av en 5-gradig Likert-skala där 1 = 

instämmer inte alls, 5 = instämmer helt. Lägsta möjliga poäng per deltagare var 10 poäng 

vilket indikerar en låg grad av extroversion (introversion), och högsta möjliga poäng var 50 

poäng vilket indikerar en hög grad av extroversion. Vi gjorde en analys av reliabiliteten på 

frågeformuläret för extroversion som visade en Cronbachs alfa på .89. 

SOC-13. För att mäta känsla av sammanhang (KASAM) använde vi 

självskattningsformuläret SOC-13 som är en kort version av SOC-29 (Antonovsky, 2005). 

SOC-13 är uppdelat i tre delar: meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Formuläret 

mäter meningsfullhet med fyra påståenden, begriplighet med fem påståenden och 

hanterbarhet med fyra påståenden. Exempel på påståenden från formuläret är “Har du mycket 

motstridiga känslor och tankar?” och “Har det hänt att människor som du litade på har gjort 

dig besviken?”. Svarsalternativen på formulärets påståenden bestod av en 7-gradig Likert-

skala där 1 = Aldrig och 7 = Alltid. Lägsta möjliga poäng per deltagare var 13 poäng vilket 

indikerar en låg KASAM, och högsta möjliga poäng var 91 poäng vilket indikerar en hög 

KASAM. Vi gjorde en analys av reliabiliteten på frågeformuläret för KASAM som visade en 

Cronbachs alfa på .81. 
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Satisfaction With Life Scale (SWLS). För att mäta livstillfredsställelse använde vi 

självskattningsformuläret Satisfaction With Life Scale. Frågeformuläret är utvecklat av Ed 

Diener och består av fem påståenden (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985). Frågorna 

översattes till svenska med hjälp av vår handledare. Exempel på påståenden från formuläret är 

“Jag är nöjd med mitt liv” och “ Det mesta i mitt liv är nära mitt ideal”. Svarsalternativen på 

formulärets påståenden bestod av en 7-gradig Likert-skala där 1 = Instämmer inte alls och 7 = 

Instämmer helt. Lägsta möjliga poäng per deltagare var 5 poäng vilket indikerar en låg 

livstillfredsställelse, och högsta möjliga poäng var 35 poäng vilket indikerar en hög 

livstillfredsställelse. Vi gjorde en analys av reliabiliteten på frågeformuläret för 

livstillfredsställelse som visade en Cronbachs alfa på .81. 

Procedur  

Vi började med att göra en pilotstudie där deltagarna bestod av 20 vänner och bekanta 

som fick kommentera och ge synpunkter på enkätfrågorna. Detta gjorde vi för att kontrollera 

att alla frågor var förståeliga. Enkäten delades ut i fysisk form. Detta för att säkerställa 

deltagarnas anonymitet, vilket vi inte hade kunnat göra via ett nätbaserat formulär. Vi tog 

kontakt med lärare via mail eller direkt kontakt på universitet och frågade om vi kunde uppta 

fem minuter av deras föreläsning för information. Vi gick in i klassrummen i slutet eller i 

början på föreläsningarna och gav en kortfattad muntlig information för studenterna. Vi 

presenterade oss, redogjorde för de forskningsetiska principerna och berättade att studien 

skulle ta fem till tio minuter att fylla i. Informationen om de forskningsetiska principerna 

fanns att ta del av i sin fullständighet på missivbrevet i enkäten. De forskningsetiska 

principerna innebär att deltagandet i studien är frivilligt och att respondenterna när som helst 

kan ångra sitt deltagande. Våra kontaktuppgifter medföljde därför i missivbrevet. Det innebär 

också att respondenternas svar behandlas konfidentiellt och inte kan spåras till dem. Slutligen 

innebär det att enkätsvaren endast används i denna undersökning vilket är i enlighet med 
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nyttjandekravet. Därmed uppfylldes de forskningsetiska principerna. När vi gick in i början på 

föreläsningarna lämnade vi enkäterna på ett bord vid entrén så att studenterna själva fick ta en 

enkät och fylla i när de hade tid. Sedan kom vi tillbaka till föreläsningssalen när lektionen var 

slut för att samla in dem. När vi istället gick in i slutet på föreläsningarna stannade vi kvar 

under tiden de fyllde i enkäterna för att sedan samla in dem. Det tog uppskattningsvis sju till 

tio minuter för de flesta deltagarna att fylla i enkäten, men för några få deltagare tog det 

närmare 15 minuter. Enkätsvaren samlades in på förmiddagar eller eftermiddagar under totalt 

en vecka. 

Statistiska analyser 

Vi sammanställde svaren på de tre skattningarna tillsammans med svaren på 

bakgrundsvariablerna, och lade in datan i Statistical Package of The Social Sciences (SPSS). 

Vi gjorde om svaren på de påståenden/frågor som skulle vändas, och beräknade sedan 

summan för alla deltagare på de olika skattningarna.  

Vi gjorde en deskriptiv analys av alla bakgrundsvariabler tillsammans med de tre 

huvudvariablerna. Detta för att få en översikt av de olika bakgrundsvariablernas medelvärden 

och standardavvikelser på extroversion-introversion, livstillfredsställelse och KASAM. På 

grupper bland bakgrundsvariablerna, där vi kunde se en märkbar skillnad i extroversion-

introversion, livstillfredsställelse eller KASAM, lät vi göra oberoende t-test eller envägs-

ANOVA. Detta för att se om det fanns någon signifikant medelvärdesskillnad mellan de olika 

grupperna. Det var också dessa bakgrundsvariabler, tillsammans med kön, som fick ingå i den 

deskriptiva tabellen (Tabell 1). Därefter gjorde vi två linjära regressionsanalyser, dels för att 

undersöka om extroversion-introversion kan predicera livstillfredsställelse, dels för att 

undersöka om extroversion-introversion kan predicera KASAM hos studenterna. Sedan gjorde 

vi en modererande regressionsanalys för att undersöka om KASAM har en modererande effekt 

på sambandet mellan extroversion-introversion och livstillfredsställelse. 
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Resultat 

Tabell 1 visar att det inte var några väsentliga skillnader i medelvärden mellan kvinnor 

och män. Olika civilstånd skiljde sig i livstillfredsställelse, där de som var i ett förhållande har 

ett högre medelvärde än de som var singlar. På boendeform kan vi se att de som bodde med 

partner har ett högre medelvärde på livstillfredsställelse än de som bodde ensamma. På 

föreningsaktivitet kan vi se att de som var aktiva inom en förening eller organisation hade 

högre grad av extroversion än de som inte var aktiva inom en förening eller organisation. 

 
 
Tabell 1 
 
Deltagarnas medelvärden (M) och Standardavvikelser (SD) gällande tre beroende variabler 
samt olika oberoende variabler 
 
 
Bakgrundsvariabler 

Extroversion- 
introversion 

 Livstillfredsställelse 
 

KASAM 

M (SD) M (SD)	 M (SD)	
Kön 
    Kvinna 
    Man 
 

 
37.40 (7.54)  
37.12 (6.83)          

 
24.53 (5.58) 
24.21 (4.72) 

 
52.88 (6.45) 
54.76 (5.38) 

 
Civilstånd 
    Singel 
    I ett förhållande 
 

 
36.88 (7.40) 
37.70 (7.07) 

 
23.50 (5.28) 
25.32 (5.10) 

 
53.65 (6.25) 
53.59 (5.95) 

Boendeform 
   Bor ensam 
   Bor med vän 
   Bor med partner 

     Bor med föräldrar 
 

 
37.21 (7.00) 
37.00 (8.46) 
36.69 (7.02) 
37.72 (8.25) 

 
23.20 (4.74) 
24.27 (5.97) 
25.71 (4.98) 
24.72 (6.60)   

 
53.62 (6.47) 
50.60 (5.40) 
53.96 (6.03) 
53.83 (5.71) 

 
Föreningsaktiv 
     Ja  
     Nej 
 

 
39.85 (5.97) 
35.76 (7.50) 

 
24.62 (5.57)  
24.22 (5.19)  

          

 
53.25 (6.22) 
53.61 (6.00) 

 
 
Not. KASAM = känsla av sammanhang. 

 

För att undersöka om det fanns någon signifikant skillnad i livstillfredsställelse mellan 

de som var singlar och de som var i ett förhållande gjorde vi ett oberoende t-test. Resultatet av 
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det oberoende t-testet visade att singlar skilde sig signifikant från de i ett förhållande vad 

gäller livstillfredsställelse, t (161) = -2.23, p < .05. Mer specifikt, att personer i ett förhållande 

var mer tillfredsställda med livet än personer som var singlar.  

För att undersöka om det fanns någon signifikant skillnad i grad av extroversion 

mellan de som var föreningsaktiva och de som inte var föreningsaktiva gjorde vi ett 

oberoende t-test. Resultatet av det oberoende t-testet visade en signifikant skillnad mellan de 

som var föreningsaktiva och de som inte var föreningsaktiva i grad av extroversion, t (158) = 

3.51, p = .001. Mer specifikt, att personer som var föreningsaktiva var mer extroverta än 

personer som inte var föreningsaktiva. 

För att undersöka om det fanns en signifikant skillnad i livstillfredsställelse mellan de 

olika boendeformerna gjorde vi en envägs-ANOVA. Resultatet visade ingen signifikant 

skillnad i livstillfredsställelse mellan de olika boendeformerna, F (4,157) = 1.77, p > .05.  

För att undersöka om personlighetsdraget extroversion-introversion kan predicera 

livstillfredsställelse gjorde vi en linjär regressionsanalys. Resultatet av analysen visade att 

7 % av variationen i personernas livstillfredsställelse förklaras av extroversion-introversion, F 

(1,161) = 12.82, p < .001. Ju mer extrovert en person är, desto högre livstillfredsställelse 

känner personen troligen, b = .27, p < .001.  

För att undersöka om personlighetsdraget extroversion-introversion kan predicera 

KASAM gjorde vi ytterligare en linjär regressionsanalys. Resultatet av analysen visade att 4 % 

av variationen i personernas KASAM förklaras av extroversion-introversion, F (1,155) = 6.03, 

p = .015. Ju mer extrovert en person är, desto högre KASAM har personen troligen, b = .19, p 

= .015.  

För att undersöka om KASAM har en modererande effekt på sambandet mellan 

extroversion-introversion och livstillfredsställelse gjorde vi en modererande regressionsanalys 

(se Figur 1).                                               
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Figur 1. Modererande regressionsanalys. 

  

Resultatet av den modererande regressionsanalysen visade att den övergripande 

modellen förklarar 22 % av variationen i livstillfredsställelse, F (3,153) = 14.17, p < .001. De 

personer som skattar högt på extroversion skattar också högt på livstillfredsställelse, b = .18, p 

= .001. De som skattar högt på KASAM skattar också högt på livstillfredsställelse, b = .30, p 

< .001. Interaktionseffekten visade att KASAM har en signifikant modererande effekt på 

sambandet mellan extroversion och livstillfredsställelse hos studenter, b = .017, p = .021. 

Interaktionen förklarade 3 % av variationen i livstillfredsställelse, F (1,153) = 5.41, p = .021. 

Slope-testet visade att hög KASAM har en modererande effekt på sambandet mellan hög 

extroversion och hög livstillfredsställelse, b = .29, p < .001, men låg KASAM har ingen 

signifikant påverkan på sambandet mellan extroversion och livstillfredsställelse, b = .078, p 

> .05. Ju högre KASAM en extrovert person har, desto troligare är det att personen känner 

hög livstillfredsställelse. 
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Diskussion  

Syftet med vår studie var att undersöka om personlighetsdraget extroversion-

introversion förklarar livstillfredsställelse och känsla av sammanhang (KASAM) hos svenska 

studenter. Vårt resultat visade att extroverta personer är mer tillfredsställda med livet än 

introverta personer, och att extroverta personer har högre KASAM än introverta personer. De 

båda resultaten var i enlighet med vår första hypotes och styrks av tidigare forskning (Steel 

m.fl., 2008). Vidare var syftet att undersöka om KASAM har en modererande effekt på 

sambandet mellan personlighetsdraget extroversion-introversion och livstillfredsställelse. 

Vårt resultat visade att KASAM har en modererande effekt på sambandet mellan 

personlighetsdraget extroversion-introversion och livstillfredsställelse. Ju högre KASAM en 

extrovert person har, desto troligare är det att personen känner hög livstillfredsställelse. 

Resultatet var i enlighet med vår andra hypotes. 

Vår studie bör främst ses som en replikering av tidigare forskning. Det är sedan 

tidigare påtalat att extroverta personer har högre KASAM och känner högre 

livstillfredsställelse än introverta personer (Grevenstein & Bluemke, 2015). Vad har då 

studien bidragit med? Att den utfördes på svenska studenter är en styrka då målgruppen inte 

studerats så mycket inom den aktuella litteraturen. Enligt Antonovsky (2005) är KASAM-

nivån relativt rörlig under den första tiden av vuxenlivet, och medelåldern för studenterna i 

vår studie var cirka 24 år. Därför var det av intresse att se om KASAM skiljde sig åt bland 

grupper i bakgrundsvariablerna, men vi fann här inga skillnader. Med fler deltagare hade vi 

möjligen kunnat se en skillnad mellan de som är singlar och de som är i ett förhållande i nivå 

av KASAM då tidigare studier har visat detta (Hochwälder, 2012). De som var föreningsaktiva 

skiljde sig åt från dem som inte var föreningsaktiva i grad av extroversion. Personer med mer 

extroverta personlighetsdrag var aktiva inom en förening eller organisation i högre 

utsträckning än personer med mer introverta personlighetsdrag. Vidare fann vi att de som var 
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singlar och de som var i ett förhållande skiljde sig åt i livstillfredsställelse. Mer specifikt, att 

de i ett förhållande kände högre livstillfredsställelse än de som var singlar. Men det vår studie 

främst har bidragit med är den modererande regressionsanalysen med de aktuella 

huvudvariablerna. Av den modererande regressionsanalysen fick vi ett signifikant resultat: att 

KASAM har en modererande effekt på sambandet mellan extroversion och livstillfredsställelse. 

Mer specifikt, ju högre KASAM en extrovert person har, desto högre livstillfredsställelse 

tenderar personen att ha. Detta är ett bidrag till litteraturen, trots att vi hade för få deltagare 

för att kunna hävda att det är ett starkt resultat. 

Det finns såklart många bakomliggande faktorer till huvudrönen i vår studie, och vi 

ska delge våra tankar om möjliga orsaker. Som vi redan nämnt är det ingen nyhet att hög 

extroversion förklarar både livstillfredsställelse och KASAM (Grevenstein & Bluemke, 2015). 

Extroverta personer är mer öppna, aktiva och involverade i sociala situationer, till skillnad 

från introverta personer som är mer inneslutna och ägnar mer tid åt ensamhet (Larsen & Buss, 

2014). Vi människor är i behov av ett tryggt socialt sammanhang, och det är grundläggande 

viktigt för oss att ha vänner och familj att umgås med. Att extroverta personer är mer sociala 

och mer initiativtagande till sociala situationer förklarar till viss del varför extroverta personer 

mår bättre än introverta (Srivastava m.fl., 2008). Samtidigt är extroversions-formuläret från 

femfaktorteorin, enligt oss, ett formulär som i viss mån speglar dagens västerländska samhälle 

och dess syn på den ideala människan. Enligt Cain (2012) har introverta personer ett rikare 

inre liv än vad extroverta personer har, och menar att detta är ett exempel på en positiv aspekt 

hos introverta som femfaktorteorin bortser ifrån. Utifrån femfaktorteorin lägger man istället 

större vikt vid avsaknaden av sociala egenskaper hos introverta personer. Det finns en tendens 

idag, i både skolan och på arbetsmarknaden att man helst ska vara en viss personlighetstyp. 

Man ska uppvisa självförtroende, flexibilitet, vara utåtriktad och social, trots att 

arbetsuppgifterna inte nödvändigtvis kräver dessa drag, vilket leder till exkludering av 
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introverta personer (Cain, 2012). Detta är en möjlig delförklaring till att introverta känner 

lägre livstillfredsställelse och har lägre KASAM. 

Det är inte förvånande att personer med mer extroverta personlighetsdrag söker sig till 

föreningar och organisationer i högre utsträckning än personer med mer introverta 

personlighetsdrag. Som Srivastava m.fl. (2008) skriver, är extroverta personer i större behov 

av social stimulans samt är mer engagerade i sociala sammanhang än introverta personer, som 

å sin sida ägnar mer tid åt ensamhet. Detta är en trolig förklaring till skillnaderna inom 

föreningsaktivitet. Att personer i ett förhållande var mer tillfredsställda med livet i jämförelse 

med singlar ser vi inte heller som förvånande. En trolig orsak, återigen, är vikten av det 

sociala sammanhanget för människans grundläggande välmående. En partner stärker troligen 

tryggheten och det sociala stödet, vilket i sin tur bidrar till hög livstillfredsställelse (Girme 

m.fl., 2016). På boendeform fann vi inga signifikanta skillnader, men utifrån dess 

medelvärden kan vi se tendensen att de som bodde med partner var mer tillfredsställda med 

livet i jämförelse med de som bodde ensamma. Att bo tillsammans med någon innebär 

troligen ett tryggt socialt sammanhang och ett naturligt socialt stöd. Som tidigare studier har 

visat är det sociala stödet betydelsefullt för människors välmående (Heintzelman & Bacon, 

2014). Hade vi haft ett större deltagarantal är det därför möjligt att vi hade kunnat se en 

signifikant skillnad mellan de två grupperna. I ett individualistiskt land som Sverige blir det 

allt vanligare med ensamhushåll. Hur detta påverkar vårt välmående bör därför vara ett 

område för framtida forskning.                                                  

Det finns begränsningar med vår studie. En begränsning är att vi utifrån den 

modererande regressionsanalysen inte kan dra något kausalt samband, och således inte kan 

hävda i vilken riktning sambandet går. Fler deltagare hade dessutom varit önskvärt för att få 

ett starkare resultat. Vi valde att dela ut enkäterna i pappersform vilket är en anledning till 

denna begränsning, och potentiellt skulle en internetenkät ha gett fler deltagare. En ytterligare 
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begränsning är att de yttre omständigheterna kan ha påverkat resultaten. Vi valde att gå in fem 

minuter innan avslutad föreläsning och dela ut enkäterna på plats till frivilliga studenter. 

Enkäterna fylldes alltså i på plats i föreläsningssalen efter avslutad föreläsning, och en del 

studenter kan därför ha valt att inte delta på grund av trötthet eller tidsbrist. De som valde att 

delta kan troligen också ha blivit påverkade av att sitta tätt intill andra studenter när de fyllde i 

enkäterna. Många frågor kan ha uppfattats som känsliga och då finns risken att studenterna 

svarar på ett socialt önskvärt sätt. Det optimala hade varit att de fått fylla i enkäten i ensamhet. 

De studenter som inte deltog vid föreläsningarna blev också exkluderade, vilket kan vara en 

begränsning då det var olika personlighetsdrag vi ville undersöka. Vi tänker att de mest 

introverta, som i många fall undviker för mycket social stimuli, kan undvika att gå på vissa 

föreläsningar för att de blir för socialt utmattade. Även de mest extroverta, som är i behov av 

mycket social stimuli, kan undvika att gå på vissa föreläsningar. Deras anledning är istället att 

de blir för socialt uttråkade. Av skilda orsaker finns det alltså risk att vi missade delar av 

dessa två grupper. Med självskattningsformulär generellt följer alltid en viss osäkerhet 

gällande resultaten. Skattningar kan påverkas av hur man mår i stunden eller av tidigare 

erfarenheter. Intresset för det aktuella ämnet kan också påverka hur man väljer att svara på 

frågorna. De som väljer att delta fast de inte är intresserade av ämnet, eller tycker att enkäten 

är för lång, kan ha en tendens att använda skalans ”mittsvar” för att det ska gå fort att fylla i. 

Tvärtom kan vissa studenter ha en tendens att välja mer extrema svar på skalan. Detta för att 

de är intresserade av det aktuella ämnet och därmed ger sig själva mer betänketid för att fylla i.  

Det finns också styrkor med vår studie. En av styrkorna är att vi använde tre 

väletablerade mätinstrument. Vid en analys av reliabiliteten visade samtliga mätinstrument en 

Cronbachs alfa på över .70, vilket är det lägsta accepterade värdet. Att vi utförde en 

pilotstudie är också en styrka. Som vi tidigare nämnt valde vi att dela ut enkäten i 

pappersform, vilket är en ytterligare styrka. Detta var ett medvetet val för att kunna utlova 
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anonymitet, vilket inte hade kunnat garanteras om enkäten lagts upp på internet. Vi fick då 

också möjlighet att presentera oss för deltagarna och vara på plats ifall frågor eller 

funderingar uppkom. Dessutom kan den omgivande miljön ha medfört att deltagarna var mer 

seriösa i sitt deltagande. Med en internet-enkät kan man inte veta under vilka förhållanden 

enkäten fylls i. Vi kunde på detta sätt, genom att dela ut i pappersform, uppnå en viss kontroll 

över situationen. Samtidigt kan en internet-enkät göra att deltagarna är mer avslappnad under 

ifyllandet, vilket kan ge mer sanningsenliga svar. Trots det tyckte vi att det var en klar fördel 

att dela ut enkäten i pappersform. Vi ser det också som en styrka att vi hade med flera 

betydande bakgrundsvariabler i studien. Vi kunde på det här sättet kontrollera för fler orsaker 

till resultaten på livstillfredsställelse och KASAM. Till sist är vår studie unik då den 

undersökte om KASAM har en modererande effekt på sambandet mellan extroversion och 

livstillfredsställelse hos svenska studenter.  

Vi människor är alla olika, vilket vi kunde fastslå redan innan vår studie. Huruvida 

man är utåtriktad eller tillbakadragen är bara ett av många personlighetsdrag vilka man kan 

kategorisera människor utifrån. I vår studie gjorde vi just det. Vi kategoriserade utifrån hur 

introverta kontra extroverta människor är, för att se om deras välmående skildes åt. Resultatet 

av vår studie visade att extroverta personer är mer tillfredsställda med livet än introverta 

personer. Resultatet visade också att känsla av sammanhang (KASAM) har en modererande 

effekt på sambandet mellan extroversion och livstillfredsställelse. Alltså, att extroverta 

personer med hög KASAM troligen också känner en hög livstillfredsställelse. Att KASAM 

hade en modererande effekt på sambandet mellan extroversion och livstillfredsställelse är 

kunskap som kan nyttjas. Ett delmål i att få människor att må bättre bör vara att undersöka 

deras KASAM, för att sedan försöka optimera deras KASAM-nivå. På detta sätt kan man arbeta 

förebyggande med hälsa i en salutogenetisk anda (Antonovsky, 2005). Avslutningsvis vill vi 
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bara nämna att båda personlighetstyperna behövs, både de introverta och de extroverta. 

Olikheter är något bra, för genom olikheter kan vi lära av varandra och växa som människor. 
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Bilaga 1. 

En	enkätundersökning om känsla av sammanhang (KASAM), personlighetsdraget 
introversion-extroversion och subjektivt välbefinnande 

 
Hej! 
 
Vi är två studenter vid Örebro universitet som nu ska skriva vår kandidatuppsats i Psykologi 
III. Syftet med vår uppsats är att undersöka om det finns något samband mellan känsla av 
sammanhang (KASAM), personlighetsdraget introversion-extroversion och subjektivt 
välbefinnande hos studenter. Detta tänkte vi genomföra med en enkätundersökning, och 
därför behöver din hjälp.  
 
Vi kommer i undersökningen att ta hänsyn till de forskningsetiska principer som gäller. Detta 
innebär att ditt deltagande är frivilligt och att du när som helst kan ångra ditt deltagande i 
studien (våra kontaktuppgifter medföljer). Ditt deltagande kommer vara konfidentiellt vilket 
innebär att inget från dina enkätsvar kommer att kunna spåras till dig. I enlighet med 
nyttjandekravet kommer dina svar endast att användas för denna undersökning. 
 
Vid frågor eller oklarheter, hör av er till oss. 
 
Pontus Gustafsson, pontus_gustafsson91@hotmail.com  
Joline Persson, joline.p@hotmail.com  
 
Tack för din medverkan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

	
	
 
Kön   Kvinna □ Man □ Annat □ 
 
Ålder ___ 
 
Civilstånd  Singel □  I ett förhållande □ 
 
Har du barn?   Ja □ Nej □ 
 
Boendeform:   Bor ensam □                   Bor med vän/vänner □  

Bor med partner □          Bor med föräldrar/förälder □ 
Annat___ 

 
Bor du i Örebro (eller i närliggande ort)?   Ja □ nej □  
Om ja, svara på nedanstående fråga: 
Är du inflyttad till Örebro (eller till närliggande ort) på grund av dina studier? 
     Ja □ nej □ 
       
Är du aktiv inom någon förening/organisation på din fritid?  

Ja □ nej □ 
 

 
 
 
Del 1 
 
Nedan har Du fem påståenden. Varje påstående har sju möjliga svar. Var snäll och markera den siffra 
som passar bäst in på just Dig. Ge endast ett svar på varje påstående och besvara samtliga frågor. 

 Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte helt 

Varken 
eller 

Instämmer 
på ett 

ungefär 

Instämmer 
 

Instämmer 
helt 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Det mesta i mitt liv 
är nära mitt ideal. 
 

□ □	 □	 □	 □	 □	 □	

2. Förutsättningarna 
för mitt liv är 
utmärkta. 

□	 □	 □	 □	 □	 □	 □	

3. Jag är nöjd med mitt 
liv. □	 □	 □	 □	 □	 □	 □	

4. Så här långt har jag 
fått de saker jag anser 
viktiga i livet. 

□	 □	 □	 □	 □	 □	 □	

5. Om jag kunde leva 
om mitt liv, skulle jag 
nästan inte ändra 
någonting. 

□	 □	 □	 □	 □	 □	 □	



 

 
 
 
Del 2 
 
Nedan har du 13 frågor/påståenden som berör skilda områden av ditt liv. Varje fråga har sju möjliga 
svar. Var snäll och markera den siffra som passar bäst in på just Dig. Ge endast ett svar på varje fråga 
och besvara samtliga frågor.  
 
 Aldrig Mycket 

sällan 
Sällan Ibland Ofta Mycket 

ofta 
Alltid 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Har du en känsla av att du 
inte riktigt bryr dig om vad 
som händer runt omkring dig? 

□ □	 □	 □	 □	 □	 □	

2. Har det hänt att du blev 
överraskad av beteendet hos 
personer som du trodde du 
kände väl? 

□ □	 □	 □	 □	 □	 □	

3. Har det hänt att människor 
som du litade på har gjort dig 
besviken?  

□	 □	 □	 □	 □	 □	 □	

4. Hittills har ditt liv helt 
saknat mål och mening. □	 □	 □	 □	 □	 □	 □	
5. Känner du dig orättvist 
behandlad.  □	 □	 □	 □	 □	 □	 □	
6. Har du en känsla av att du 
befinner dig i en obekant 
situation och inte vet vad du 
skall göra?  

□	 □	 □	 □	 □	 □	 □	

7. Är dina dagliga sysslor en 
källa till glädje och djup 
tillfredsställelse? 

□ □	 □	 □	 □	 □	 □	

8. Har du mycket motstridiga 
känslor och tankar?  □	 □	 □	 □	 □	 □	 □	
9. Händer det att du har känslor 
inom dig som du helst inte vill 
känna?  

□	 □	 □	 □	 □	 □	 □	

10. Även en människa med 
stark självkänsla kan ibland 
känna sig som en olycksfågel. 
Hur ofta har du känt det så?  

□	 □	 □	 □	 □	 □	 □	

11. När något har hänt, har du 
vanligtvis funnit att Du har 
över- eller undervärderat dess 
betydelse? 

□	 □	 □	 □	 □	 □	 □	

12. Hur ofta känner du att det 
inte är någon mening med de 
saker du gör i ditt dagliga liv?  

□ □	 □	 □	 □	 □	 □	

13. Hur ofta har du känslor 
som du inte är säker på att du 
kan kontrollera?  

□	 □	 □	 □	 □	 □	 □	

 
 



 

 

Del 3 

Nedan har du 10 påståenden om din personlighet. Varje påstående har fem möjliga svar. Var snäll och 
markera den siffra som bäst passar in på just Dig. Ge endast ett svar på varje fråga och besvara 
samtliga frågor.  
 
 
Jag ser mig själv som någon 
som……… 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
ganska 
dåligt 

Instämmer 
varken 
eller 

Instämmer 
ganska 

bra 

Instämmer 
helt 

1 2 3 4 5 
1. Tycker om att prata och uttrycka 
mina åsikter. 
 

□	 □	 □	 □	 □	

2. Är reserverad och blyg och har svårt 
att komma i kontakt med andra. 
 

□	 □	 □	 □	 □	

3. Är full av energi och tycker om att 
vara aktiv. 
 

□	 □	 □	 □	 □	

4. Är en ledare och kapabel till att 
övertyga andra. 
 

□	 □	 □	 □	 □	

5. Är ganska tyst och pratar inte 
mycket. 
 

□	 □	 □	 □	 □	

6. Visar självtroende och är kapabel 
till att hävda mig. 
 

□	 □	 □	 □	 □	

7. Är timid och blyg. 
 □	 □	 □	 □	 □	
8. Är utåtriktad och social. 
 □	 □	 □	 □	 □	
9. Tycker om spännande aktiviteter 
som är nervkittlande. 
 

□	 □	 □	 □	 □	

10. Har lätt att skratta och ha roligt. 
 □	 □	 □	 □	 □	

 

 

 

 

 

 
 


